
 

 

Nastavení funkcí webové samoobsluhy Quadruple  

pro jednotlivé partnery 

Formulář slouží k individuálnímu nastavení zákaznické samoobsluhy pro jednotlivé partnery Quadruple. 

Ve sloupci „Zobrazit“ vyberte, zda se má tato funkcionalita pro vaše zákazníky zobrazovat nebo ne. Pole 
s šedým textem, u kterých nelze hodnotu nastavit, jsou pole se stejným nastavením pro všechny Partnery.  

Jiné funkcionality, než jsou uvedené v tomto formuláři nelze v samoobsluze individuálně nastavit. 

Partner:        ID:       Datum:       

Veřejná část – před přihlášením se do samoobsluhy 

Technický název Popis Zobrazit 

pub:loginByRingIn Jednorázové přihlášení do samoobsluhy pomocí prozvonění ANO 

pub:shop/products Přehled dostupných produktů k objednání NE 

pub:shop/order/put Možnost objednávky zvolených produktů NE 

 

Neveřejná část – po přihlášení uživatele 

Název Popis Zobrazit 

auth:customer/order/put Objednávka produktu daným zákazníkem NE 

auth:customer 
Přehled základních údajů o zákazníkovi (Pokud se toto zakáže, 
nebude v samoobsluze ani tlačítko kontaktní údaje.) 

ANO 

auth:customer/set 
Nastavení údajů u daného zákazníka (Změna údajů jako adresa, 
tel, číslo apod. Doporučujeme nastavit NE.) 

NE 

auth:customer/packages/available Přehled dostupných balíčků k objednání ANO 

auth:customer/packages Přehled aktuálních balíčků pro daného zákazníka ANO 

auth:customer/package/order Objednávka zvoleného balíčku ANO 

auth:customer/package/remove Zrušení zvoleného balíčku ANO 

auth:customer/simProfile Aktuální nastavení služeb na SIM  ANO 

auth:customer/simProfile/set Změna nastavení služeb na SIM (Doporučujeme nastavit ANO.) ANO 

auth:customer/cdr Detailní záznam o všech uskutečněných hovorech a SMS ANO 

auth:customer/freeUnits Přehled volných jednotek (minuty, SMS) ANO 

auth:customer/invoices Přehled faktur za mobilní služby ANO 

auth:customer/invoice 
Náhled faktury za mobilní služby za dané období (Pokud máte  
vlastní faktury a toto je jen rozpis služeb k faktuře, budou zde 
vidět některé zavádějící parametry – číslo faktury, DUZP apod.)  

NE 

auth:customer/invoice/pdf Možnost exportu dané faktury do *.pdf ANO 

auth:customer/spending Globalní nastavení zobrazení útraty ANO 

 

( Nastavení view:invoiceSumPrice=NE a view:paidStatus=NE koresponduje s auth:customer/invoice=NE ) 

Podrobnější nastavení části šablony 

Název Popis Zobrazit 

view:customer 
Tlačítko Kontaktní údaje po přihlášení do samoobsluhy (základní 
údaje o daném zákazníkovi s možností změny) 

ANO 

view:dataConfigurator 
Tlačítko Konfigurátor MMS + internet ve veřejné sekci i po 
přihlášení do samoobsluhy (pomocí tohoto tlačítka lze zákazníkovi 
zaslat konfigurační SMS s nastavením pro Internet/SMS) 

ANO 

view:ViewPortIn  Zobrazení formuláře k portaci  ANO 

view:invoiceSumPrice  Zobrazení sloupce Cena celkem v Přehledu faktur NE 

view:paidStatus  Zobrazení sloupce Uhrazeno v Přehledu faktur NE 

view:viewSpending  
Zobrazení aktuální útraty zákazníka (zobrazuje orientační částku 
útraty v aktuálním měsíci) 

ANO 


